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BIULETYN INFORMACYJNY 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 
 

Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 
Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 
Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.  
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   
        „Zacisze” w Oleśnicy  
 

 
1.      ZMIANY W FUNCJONOWANIU SPOŁDZIELNI ZWIAZANE Z EPIDEMIĄ 

KORONAWIRUSA. 
 

Ze względu na trwającą cały czas epidemię COVID-19 i związane z nią zagrożenia oraz 
zalecenia dotyczące ograniczenia kontaktów międzyludzkich prosimy o stosowanie się do 
podanych poniżej zasad:   

 W miarę możliwości prosimy kontaktować się ze Spółdzielnią telefonicznie lub mailowo.  
 Jeżeli konieczna jest wizyta w Spółdzielni prosimy o pozostanie w holu i skorzystanie z 

dzwonków umieszczonych na drzwiach do poszczególnych części budynku.  
 Po skorzystaniu z dzwonka, prosimy czekać na podejście pracownika.  
 Pisma i podania można również wrzucać do skrzynki znajdującej się w holu ( obok 

wejścia do pomieszczeń Administracji)– skrzynka jest codziennie opróżniana przez 
pracownika Spółdzielni.   

 Rozliczenie ciepła za rok 2020 trafiło już do Państwa . Zwroty nadpłaty z tytułu c.o. będą 
wykonywane tylko w formie przelewu na wskazane konto. Spółdzielnia do odwołania 
zawiesiła wszystkie wypłaty gotówkowe. Jeżeli ktoś ma niedopłatę i chciałby ją 
rozłożyć na raty prosimy złożyć do skrzynki na korespondencję stosowne podanie lub 
przesłać je do Spółdzielni mailem. Druki podań o zwrot nadpłaty lub o rozłożenie 
niedopłaty na raty są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni : https://smzacisze.pl/ 
w zakładce „Druki i wnioski” oraz w koszyku przy drzwiach do Administracji. Nie ma 
obowiązku korzystania z gotowych druków.   
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 Reklamacje związane z rozliczeniem ciepła za rok 2020 również prosimy składać 
pisemnie w podany powyżej sposób. Ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny na 
numer 71 798 20 46.  

 W przypadku wszelkich podań dotyczących zwrotów czy podania informacji dotyczących 
mieszkania ( np. wysokości opłat itp.) w celu weryfikacji danych prosimy podawać 
swój indywidulany numer ewidencyjny lub numer indywidualnego rachunku 
bankowego na który dokonują Państwo opłat za mieszkanie.   

Liczymy na zrozumienie podjętych przez Spółdzielnię kroków mających za zadanie 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Każdy z nas może być potencjalnym nosicielem  
( zarówno pracownik jak i petent ) dlatego zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych staramy 
się maksymalnie ograniczyć kontakty bezpośrednie.  
 
Powyższy tekst został opracowany w połowie marca br. Ze względu na dynamiczną sytuację, 
w momencie przekazania Państwu biuletynu niektóre informacje mogą być już nieaktualne 
oraz mogą pojawić się nowe zalecenia.  
 
2.       PLAN REMONTÓW  NA 2021 ROK. 

 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na swym posiedzeniu w dniu 29 

grudnia 2020 r., podjęła uchwałę zatwierdzającą plan remontów na rok 2021. Na podstawie tej 
uchwały będą realizowane prace remontowe w zasobach spółdzielczych na terenie Oleśnicy i 
Bierutowa.     

W listopadzie ubiegłego roku, wzorem lat ubiegłych dostarczyliśmy do Państwa skrzynek 
pocztowych informację dotyczącą planów remontowych: potrzeb i propozycji prac 
remontowych na rok 2021 ale również na lata przyszłe. Na początku grudnia odbywały się 
konsultacje z mieszkańcami w tych sprawach, w trakcie których można było uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac a także złożyć własne wnioski w 
sprawach remontów. Ze względu na trwającą epidemie ograniczyły się one do kontaktu 
telefonicznego, mailowego lub korespondencyjnego. Po konsultacjach, Komisja GZM Rady 
Nadzorczej wraz z przedstawicielami działu technicznego Spółdzielni przeanalizowali 
wszystkie złożone propozycje i sugestie. Część z nich mogła być przyjęta do planów , niektóre 
np. ze względu na brak środków finansowych lub konieczność wykonania pilniejszych prac 
muszą poczekać na swoją realizację.  
Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych prac remontowych do wykonania w 2021 
roku w poszczególnych nieruchomościach.  

    
 Nieruchomości mieszkalne w Oleśnicy. 

1. ul. Klonowa 2-2b. Remont dźwigu osobowego w klatce 2.  
2. ul. Klonowa 4-4e, 6-6d, 8-8d, 10-10d. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) 

wraz z remontem instalacji elektrycznej w piwnicach – I etap – budynki klonowa 4-4e oraz 
6-6d.  

3. ul. Klonowa 5-5b; 7-7b. Remont dźwigu osobowego - Klonowa 7. Remonty cząstkowe 
pionów wod.-kan. Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zestawu hydroforowego wraz 
z przyłączem.    
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4. ul. Klonowa 12-12d. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) do mieszkań. 
Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zestawu hydroforowego wraz z przyłączem.  

5. ul. M. Skłodowskiej-Curie 6-7e. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na 
grzejnikach. 

6. pl. Zwycięstwa 1-1f. Remont dźwigów osobowych w kl. 1; 1a; 1b; 1c; 1d – I etap ( remont 
2 lub 3 dźwigów). Prace będą kontynuowane w I półroczu 2022 kiedy zostaną 
wyremontowane pozostałe z wymienionych powyżej 5 dźwigów. 

7. pl. Zwycięstwa 2-2d. Remont balustrady i konstrukcji schodów wejściowych na taras 
budynku. 

8. ul. J. Matejki 13-14-15. Wykonanie projektu technicznego i remont instalacji gazowej. 
9. ul. Rzemieślnicza 6, 6a. Remont instalacji gazowej budynki Rzemieślnicza 6 i 6a.  
10. ul. Szkolna 2. Wymiana grzejników na klatce schodowej. Wymiana zaworów i głowic 

termostatycznych na grzejnikach. 
11. ul. Okrężna 1-6. Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji od podwórza–I Etap (klatka nr 

6).  
12. ul. J. Kilińskiego 17-17d. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 

warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w części 
stropodachowej. Uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachu. Wymiana zaworów i 
głowic termostatycznych na grzejnikach. Remont instalacji gazowej – wymiana zaworów 
podpionowych i zaworów przed gazomierzami. Remonty cząstkowe instalacji wod. -kan.  

13. ul. J. Kilińskiego 10-10b, 11-11b, 12-12b, S. Żeromskiego 9-11b. Kontynuacja realizacji 
dobudowy wiatrołapów – klatki Żeromskiego 10a; 11. Remont chodników – ok. 200 m2 przy 
budynkach Kilińskiego 11 i 12. Remont cząstkowy kanalizacji – Kilińskiego 12. 

14. ul. Żeromskiego 1-2. Wykonanie projektu technicznego i remont instalacji gazowej. 
15. ul. Żeromskiego 6-8. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. 
16. ul. 3 Maja 42, 42a, 43-46a, ul. S. Żeromskiego 12, 14, 15 oraz ul. A. Mickiewicza 4-5a, 

5b. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) do mieszkań w budynkach przy ul. 3 
Maja 43-46a oraz Mickiewicza 4-5a. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. 3 
Maja 43-46a. Remont instalacji gazowej w budynkach Mickiewicza 5b oraz Żeromskiego 
14. 

17. ul. M. Reja 1-5. Remont instalacji gazowej – wymiana zaworów podpionowych i zaworów 
przed gazomierzami. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej warstwy 
izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w części 
stropodachowej. 

18. ul. 11 Listopada 18-18b, 19-19b. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie 
dodatkowej warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów 
w części stropodachowej – budynek 19-19b. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych 
na grzejnikach.  

19.  ul. I. Daszyńskiego 7-7c, 8-9c. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na 
grzejnikach – budynek Daszyńskiego 8-9c . Malowanie wybranych pomieszczeń wspólnego 
użytku w piwnicach.  

20. ul. gen. S. Maczka 3-3b. Remont instalacji odgromowej – kontynuacja prac rozpoczętych w 
2020 r.   

21. ul. I. Daszyńskiego 10-10g. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i korytarzy piwnic.  
 



BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY MARZEC 2021 

 

 

4 

22. ul. gen. S. Maczka 5-5e.  Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. 
Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku w piwnicach.  

23. ul. gen. J. Hallera 8-8d. Kontynuacja docieplenia elewacji południowej ( od podwórza ).  
24. ul. Armii Krajowej 3-4. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. 
25. ul. B. Krzywoustego 6-7. Remont loggii w klatce nr 6 ( mieszkania 2,4,6,8,10).  
26. ul. ks. Fr. Sudoła 19-22; 23-26. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie 

dodatkowej warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów 
w części stropodachowej – budynek Sudoła 23-26. Wymiana wybranych pionów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - kontynuacja. Wymiana modułu c.o. w węźle cieplnym 
znajdującym się w budynku Sudoła 19-22.   

27. Ul. Prosta 2-7. Wymiana WLZ (wewnętrznych linii zasilających ) – Prosta 4 i 5. Malowanie 
klatek schodowych – Prosta 4 i 5 (po wymianie WLZ ). Wymiana wybranych pionów 
wodociągowych i kanalizacyjnych.   

28. ul. gen. Wł. Sikorskiego 1-1i, ul. Wojska Polskiego 16-16i. Docieplenie stropodachu 
obejmujące dosypanie dodatkowej warstwy izolacji (do grubości 30 cm) oraz ocieplenie 
kominów w części stropodachowej wełna mineralna gr. 10 cm – budynek Wojska Polskiego 
16-16i. Malowanie klatek schodowych w budynku Sikorskiego 1-1i.  

29. ul. Wojska Polskiego 17-17h. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 
warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w części 
stropodachowej. Docieplenie ścian szczytowych oraz tzw. trójkątów - kontynuacja. Remont 
wybranych loggii - kontynuacja. 

30. ul. mjr. H. Sucharskiego 4-4i, 6-6k, 8-8d, 10-10g. Docieplenie stropodachu obejmujące 
dosypanie dodatkowej warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie 
kominów w części stropodachowej – budynek Sucharskiego 4-4i. Remont loggii – 
kontynuacja prac. Malowanie klatek schodowych w budynkach : Sucharskiego 6-6k oraz 
10-10g.     

31. ul. M. Kopernika 1-1b; 7-9a. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. 
Projekt remontu drogi wewnętrznej.  

32. ul. Lotnicza 1-5a; ul. Przyjaźni 17. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. 
Kontynuacja remontu instalacji wody zimnej w budynku. Montaż lamp LED na klatkach 
schodowych i przy wejściach do klatek schodowych.  

33. ul. M. Kopernika 8-8d. Docieplenie zewnętrznych krawędzi loggii ( przy drzwiach 
balkonowych). 

34. ul. Podchorążych 1-1c. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. 
35. ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c. Docieplenie stropodachu obejmujące dosypanie dodatkowej 

warstwy izolacji (do grubości obowiązującej obecnie) oraz ocieplenie kominów w części 
stropodachowej. 

36. ul. mjr. H. Sucharskiego 2a-2e. Remont instalacji elektrycznej w piwnicy. 
 
 Nieruchomości mieszkalne w Bierutowie. 

1. ul. Rynek 1-2; ul. A. Mickiewicza 1-3-5-7. Kontynuacja ocieplenia ścian zewnętrznych – 
elewacja od strony ul. Mickiewicza ( ok. 600 m2 ) .  

2. ul. Kolejowa 9-9b. Remont elewacji - szczyt od strony ul. Słowackiego.  
3. ul. Kolejowa 11-11b. Remont chodnika i drogi wewnętrznej ( ok. 120 m2 ). 
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4. ul. Zielona 7a-7c, 8-8e, 9-9d, 10-10c. Malowanie elewacji budynku Zielona 9-9d. Płukanie 
instalacji c.o. Remont wybranych loggii.  

 
W budynkach przy Mościckiego 2-2a, 4-4a; Małopolnej 14-20, B. Krzywoustego 71 a,b w 

bieżącym roku nie zaplanowano robót remontowych.  
Oprócz wymienionych powyżej zaplanowanych robót remontowych z funduszu 

remontowego jest wypłacane dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej. Dofinansowanie 
to jest wypłacane zgodnie z kolejnością składania podań o dofinansowanie wymiany. Co roku, 
zgodnie z obowiązującym regulaminem ok. 10 % gromadzonego funduszu remontowego jest 
przeznaczone na wypłatę tego dofinansowania. Dla każdej nieruchomości jest prowadzona 
odrębna lista osób oczekujących. Okres oczekiwania zależy od ilości złożonych podań oraz 
wielkości środków na wypłatę w danej nieruchomości.  

Ponadto w zależności od potrzeb i możliwości w nieruchomościach, na bieżąco są 
wykonywane inne drobne roboty, nie ujęte w powyższym zestawieniu.      

 
3.   ROZLICZENIE CIEPŁA ZA ROK 2020.       

 
Rozliczenie ciepła za rok 2020 zostało już do Państwa dostarczone. W przypadku 

wystąpienia nadpłaty kwota powyższa zostanie zaliczona na poczet opłat za mieszkanie lub 
może zostać przelana na wskazane konto bankowe. Osoby, u których wystąpi niedopłata, 
powinny wpłacić powyższą kwotę na konto Spółdzielni – na indywidualny rachunek bankowy, 
na który dokonuje się opłat za mieszkanie najpóźniej do końca następnego miesiąca. Osoby 
będące w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do Zarządu na rozłożenie płatności na 
raty. W przypadku zastrzeżeń do otrzymanego rozliczenia ciepła można złożyć reklamację. 
Reklamacja powinna być złożona na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Na 
początku Biuletynu znajdują się informacje o sposobie przekazywania pism, wniosków i innych 
dokumentów do Spółdzielni.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.   NOWA FIRMA OSŁUGUJACA SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE NAPRAW  INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ  I GAZOWEJ ORAZ PEŁNIĄCA POGOTOWIE 
AWARYJNE W TYM ZAKRESIE . 

 
Od 1 kwietnia br. usługi dotyczące drobnych napraw, konserwacji oraz pełnienia pogotowia 
awaryjnego w zasobach Spółdzielni będzie wykonywała firma : „ANDZIN” Zakład 
Ogólnobudowlany Andrzej Majzner. Zakres wykonywanych usług i godziny pełnienia 
pogotowia pozostają bez zmian. Dla przypomnienia podajemy, że pogotowie techniczne 
dotyczące awarii w instalacji wodociągowej, kanalizacji oraz instalacji gazowej w naszych 
budynkach jest pełnione :  

 W dni robocze od poniedziałku do piątku : od 1500 do 2200 
 W dni wolne od pracy i święta : od 700 do 2200 
W dni robocze od 700 do 1500 ( w czwartki od 800 – do 1600 ) wszelkie awarie należy 
zgłaszać do właściwej Administracji lub do sekretariatu Spółdzielni.  

 
Telefon pogotowia awaryjnego wod.-kan i gaz obowiązujący od 1 kwietnia 2021 r  to :  

503 707 369   


